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Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορούσε να κοστίσει 

4,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια σε επενδύσεις τα επόµενα 10 µε 20 χρόνια, σύµφωνα µε την Wood 

Mackenzie 

Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορούσε να 

κοστίσει 4,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια σε επενδύσεις τα επόµενα 10 µε 20 χρόνια, σύµφωνα µε 

την Wood Mackenzie. 

Μια τέτοια αποµάκρυνση από τα ορυκτά καύσιµα απαιτεί την εγκατάσταση 1.600 GW νέας ηλιακής και 

αιολικής χωρητικότητας, αναφέρει η Wood Mackenzie. Αυτό συγκρίνεται µε συνολική χωρητικότητα 

1,060 GW στις Ηνωµένες Πολιτείες, εκ των οποίων 130 GW ανανεώσιµη δυναµικότητα. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόµα περισσότερη παραγωγική ικανότητα.  

Πολλές εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε κλίµακα χρησιµότητας θα ήταν επίσης απαραίτητες για να 

καταστήσουν την ενέργεια που παράγεται από ηλιακά και αιολικά πάρκα αξιόπιστες ώστε να 

αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιµα µακροπρόθεσµα.  

Πιο συγκεκριµένα, οι αναλυτές της Wood Mackenzie έχουν υπολογίσει την απαιτούµενη χωρητικότητα 

αποθήκευσης στα 900 GW. 

Αυτό το είδος αλλαγής δεν έχει προηγούµενο, δήλωσε η Wood Mackenz και θα απαιτούσε µια πλήρη 

αναµόρφωση της βιοµηχανίας ηλεκτροπαραγωγής. 

«Οι προκλήσεις για την επίτευξη 100% ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ξεπερνούν πολύ το κόστος 

κεφαλαίου των νέων παραγώγων στοιχείων ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα, θα χρειασθεί ουσιαστική 



αναδιάρθρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, µεταναστεύοντας από τις παραδοσιακές µονάδες 

παραγωγής ενέργειας και περισσότερο προς µια αγορά χωρητικότητας», δήλωσε Ο επικεφαλής του 

Wood Mac για την Global Wind Energy Research, Dan Shreve. 

Εάν ολοκληρωθεί η µετατροπή σε Η.Π.Α. χωρίς ορυκτά καύσιµα µέχρι το 2030, αυτό θα σήµαινε την 

προσθήκη περισσότερων ανανεώσιµων δυνατοτήτων ετησίως κατά τα επόµενα 11 χρόνια από αυτά 

που προστέθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια µαζί. 

Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ένα µεσαίο έδαφος: προωθώντας περαιτέρω την προθεσµία για όλες τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στο µέλλον και επιτρέποντας κάποια ποσότητα φυσικού αερίου στο 

µείγµα. Σύµφωνα µε τους αναλυτές της Wood Mac, αν το 20% της ενέργειας που παράγεται στις Η.Π.Α. 

προέρχεται από φυσικό αέριο, αυτό θα µειώσει επίσης το κόστος των ανανεώσιµων εγκαταστάσεων 

κατά 20%, αλλά θα µειώσει το κόστος αποθήκευσης ενέργειας κατά 60%. 

ΠΗΓΗ : www.worldenergynews.gr 

 

 


